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اثر المنافسة الریاضیة في بعض مكونات الدم المناعیة لدى العبي 
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  السید محمود حمدون

  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 
  
  

  الملخص
درســـت اســـتجابات بعـــض مكونـــات الـــدم المناعیـــة تحـــت ظـــرف المنافـــسة الریاضـــیة لـــدى 

العبین تم اختیارهم بالطریقـة العمدیـة یمثلـون طـالب اختـصاص كـرة یـد ) ٧( على العبي كرة الید

   لهماوأطــــــــــو  وأوزانهــــــــــم أعمــــــــــارهمفــــــــــي كلیــــــــــة التربیــــــــــة الریاضــــــــــیة جامعــــــــــة الموصــــــــــل متوســــــــــط 

علــــــى التــــــوالي ، وقــــــد ) ٥.٤٧ ± ١٧٦.٤٢(كغــــــم و ) ١٣.٣٥ ± ٧١.٥٧(ســــــنة ) ١.٥ ± ٢٤(

ـــدم قبـــل المنإجـــراءاتتـــضمنت  ـــات ال ـــار القبلـــي(افـــسة  البحـــث ســـحب عین وبعـــد المنافـــسة ) االختب

وتــم قیــاس مكونــات الــدم المناعیــة التــي اشــتملت علــى الكلوبیولینــات المناعیــة ) االختبــار البعــدي(

)IgG ,IgA (تمم مــوال)C3  ( باســتخدام طریقــة)Radial Immounod iffusion Test 

Kit()RID (ت انخفاضـًا فـي الكلوبیولینـات واستنتج الباحثان ان المنافسة الریاضیة لكرة الید حـدث

  ) .C3(بینما لم یالحظ أي تاثیر لمنافسة الریاضیة في المتمم ) IgG ,IgA(المناعیة  
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Effect of competition on some immunity 

constituents of team hand-ball players 
 

Mosul University / College of Physical Education 

The response of  some blood immunity of constituents of (7) 

team handball player from the  college of physical education 

(university of mosul ) , their mean Ages , Heights ,and Weights   

(24) SD + (1.15), (71.57) SD + (13.35), (176. 42) SD + (5.47) 

respectivlly. The procedures of the research included a pre and post 

competition. Measurment  of  the  blood  includes: 

Immunoglobulines (IgG – IgA) and complement (C3) by using 

(Radial Immunod Iffusion Test Kit) (RID) The study revealed no 

significant differences in Immunoglobulins (IgG – IgA)  

concentration, and in complement (C3) before and after competition.  

   التعریف بالبحث-١
   البحثوأهمیة المقدمة ١-١

 دراسة النواحي الوظیفیة اهتمام الباحثین فـي مجـال التربیـة الریاضـیة لمـا لهـا استأثرتلقد   
لریاضـــي مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن نتـــائج تلـــك الدراســـات  كبیـــرة فـــي تحـــسین المـــستوى اأهمیـــةمـــن 

وتوجیه العملیة التدریبیة على ضـوئها بغیـة تحـسین الكفـاءة الوظیفیـة الجهـزة الجـسم المختلفـة وفقـًا 
  .لخصوصیة الفعالیة الریاضیة

 واعـــضاء الجـــسم المختلفـــة لقیـــت جـــل ألجهـــزةان دراســـة االســـتجابات والتكیفـــات الوظیفیـــة   
 السنوات الماضـیة غیـر ان هنـاك مواضـیع مهمـة فـي مجـال فـسیولوجیا ىن على مداهتمام الباحثی

التـــدریب الریاضـــي التقـــل اهمیتـــه فـــي تحدیـــد مـــستوى االنجـــاز الریاضـــي عـــن المواضـــیع التـــي تـــم 
التركیــــز علیهــــا ، ولعــــل دراســــة اســــتجابات متغیــــرات الجهــــاز المنــــاعي للجهــــد البــــدني واحــــدة مــــن 

مة والحیویة والتي تقتضي الحاجة الوقـوف عنـدها وتـسلیط الـضوء محددات االنجاز الریاضي المه
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علیها ، اذ ربما یكون للجهد البدني تأثیرات سلبیة على الوسـائل الدفاعیـة للجـسیم تجعـل الریاضـي 
عرضـه للكثیـر مـن االصـابات المرضـیة التـي تـؤثر بـدورها علـى مـستوى انجـازه الریاضـي هـذا مـن 

أثیرات ایجابیـة علـى الوسـائل الدفاعیـة للجـسم تـؤدي بالنتیجـة الـى تـجهة وربما یكون للجهد البدني 
 االصابة باالمراض وبالتالي الى تحسین مستوى انجـازه الریاضـي مـن جهـة ضي منالریاتحصین 

فــي العدیــد مــن دول العــالم وتركــزت فــي  العدیــد مــن الدراســات أجریــت األســاساخــرى ، وعلــى هــذا 
 Smith & Pyne(ختلفــة مــن الجهــد البــدني اذ اشــار الكــشف عــن االســتجابات والتكیفــات الم

الــى ان شــدة التمــرین ومــستوى اللیاقــة البدنیــة هــي عوامــل رئیــسیة مــؤثرة فــي اســتجابات ) 1997,
( وفیمـا یتعلـق بـشدة التمـرین فقـد اكـد ) Smith & Pyne ,1997 ,96-117( الجهـاز المنـاعي 

Sharp & Parry ,1992 (متوســط الــشدة یــؤدي الــى تــأثیرات علــى ان التمــرین الخفیــف الــى ال
ایجابیة مفیدة في الجهاز المناعي ، بینما تؤدي جرعة التمـرین التـي تـستمر لفتـرة طویلـة والتـدریب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعف مؤق ـــــــــــــشدید ال ــــــــــــــــــــــ   ال

 ) Sharp & Parry ,1992 ,33-37 ( ووجـــد كـــل مــن )Shepard –etal ,1996(  
ان التمـرین الـشدید لفتـرة زمنیـة طویلـة یتـسبب ) Sharkey ,1997 ) (Mackinnan ,1992( و

فــي ضــعف او خفــض نــشاط الجهــاز المنــاعي ، بینمــا یــؤدي التمــرین ذو الــشدة المتوســطة وفتـــرة 
الدوام الطویلة الى تعزیز وظیفة الجهاز المناعي بینما یؤدي التمرین ذو الشدة العالیة وفترة الـدوام 

ــــــــــــــــاعي ــــــــــــــــى تثبــــــــــــــــیط الجهــــــــــــــــاز المن ــــــــــــــــة ال   ) Mackinnan ,1992,37. ( الطویل
 )Sharkey ,1997,36 ) (Shepard –etal ,1996,133( 

 ان التمـرین الـشدید ذو فتـرة (Venkatraman etal ,1997)ومـن ناحیـة اخـرى اسـتنتج 
أي یكون له تأثیر ایجابي في بعض المتغیرات المناعیـة (متداخلة الدوام القصیرة یكون له تأثیرات 

فـــــــي الجهـــــــاز ) ســـــــلبي فـــــــي متغیـــــــرات مناعیـــــــة اخـــــــرى وفـــــــي الوقـــــــت نفـــــــسه یكـــــــون لـــــــه تـــــــأثیر 
 ایضًا دراسة على العالقة بـین شـدة أجریت ، كما (Venkatraman etal ,1997,333)المناعي

الــى ان ) Nieman,2002(وحجــم التمــرین واالصــابة بالتهــاب القنــاة التنفــسیة العلیــا ، اذ توصــل 
 خطــر االصــابة بالتهــاب الجهــاز التنفــسي التمــرین العــالي الــشدة وذو فتــرة الــدوام الطویلــة یزیــد مــن

  العلــــــوي مـــــــن جــــــراء تثبـــــــیط بعــــــض متغیـــــــرات الجهــــــاز المنـــــــاعي وبخاصــــــة البـــــــروتین المنـــــــاعي 
 )IgA ( فــــي المخـــــاط)Nieman,2002,1-4 ( وذلــــك الن االصـــــابة بالتهــــاب الجهـــــاز التنفـــــسي

  .فــــــــــي اللعــــــــــاب ) IgA(یكــــــــــون ذو عالقــــــــــة بمــــــــــستوى البــــــــــروتین المنــــــــــاعي ) URT(العلــــــــــوي 
)Gleeson metal ,1999,67-73 ( ــــــــك اكــــــــد كــــــــل مــــــــن ــــــــى العكــــــــس مــــــــن ذل   وعل
)Osrerback & Qvamberg ,1987 (و)Schouten etal ,1988 ( علــى ان التمــرین

  .المتوسط الشدة یكون ذو تأثیر قلیل في االصابة بالتهاب الجهاز التنفسي 
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)Osrerback & Qvamberg ,1987,44 (  

)Schouten etal ,1988,454-455(  

 على ما تقدم نلحظ ان اهمیة البحث تكمن في الحاجة الى المزید من المعلومات سیساوتأ
التــي تتعلــق باســتجابات متغیــرات الجهــاز المنــاعي تحــت ظــرف جهــد المنافــسة الریاضــیة للوقــوف 

  . االستفادة منها بما یخدم تطویر المستوى الریاضيومن ثم تأثیراتهاعلى 

   مشكلة البحث٢-١
الجهـاز المنـاعي للجهـد البـدني ورة الكاملة والفهـم العمیـق السـتجابات ان عدم وضوح الص

تحــت ظــرف المنافــسة الریاضــیة نتیجــة لنــدرة الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع فــي الفعالیــات 
الریاضیة المختلفة بشكل عام ولعبة كرة الیـد بـشكل خـاص واقتـصار نتـائج الدراسـات التـي أجریـت 

 وحجـوم مقننـة وفـي ظـروف ضـبط مختبریـه قـد یـشددام اختبارات جهد في هذا المجال على استخد
ألتمثــل بــشكل كامــل واقــع الجهــد فــي المنافــسة الریاضــیة كانــت مــن األســباب التــي حفــزت لدراســة 
تــأثیر المنافــسة الریاضــیة فــي بعــض مكونــات الــدم المناعیــة لــدى العبــي كــرة الیــد بهــدف الوصــول 

  .ك االستجابات وحسب خصوصیة لعبة كرة الیدالى صورة واضحة وفهم عمیق لطبیعة تل

   هدف البحث ٣-١
 لــدى العبــي كــرة *بعــض مكونــات الــدم المناعیــةالكــشف عــن اثــر المنافــسة الریاضــیة فــي 

  .الید

   فرض البحث٤-١
بعـض مكونـات الـدم المناعیـة لـدى  القبلـي والبعـدي فـي االختبـارینوجود فرق معنـوي بـین   

  .العبي كرة الید 
  
  
   البحث مجاالت٥-١
 كلیـة – اختـصاص كـرة الیـد الـسنة الدراسـیة الرابعـة عینة مـن طـالب  : المجال البشري ١-٥-١

  . جامعة الموصل–التربیة الریاضیة 

                                                 
  .C3 والمتمم – IgG-IgAالكلوبیولینات : مكونات الدم المناعیة قید الدراسة  *
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  .جامعة الموصل- كلیة التربیة الریاضیة – المغلقةالقاعة  : المجال المكاني ٢-٥-١

   .١٢/٣/٢٠٠٣ ولغایة ١٠/٣/٢٠٠٣ من ابتدا  :ألزماني المجال ٣-٥-١

  تحدید المصطلحات  ٦-١
   ) IgA)  : (IgA(Immunoglobulin)(البروتین المناعي  ١-٦-١

وهو وجزیئه بروتینیـة تفـرز مـن الخالیـا الكأسـیة فـي األغـشیة المخاطیـة ، وبهـذا البـروتین 

المنـــاعي أهمیـــة قـــصوى فـــي حمایـــة القنـــوات المعویـــة والتنفـــسیة والبولیـــة والتناســـلیة وكـــذلك الثـــدي 

في اللعاب بتنشیط التصاق البكتریا ویتغذى على ) IgA(ضد غزو المیكروبات كما یقوم والعیون 

  .الفایروسات وسمومها ویمنع امتصاص المضادات من خالل السطوح المخاطیة 

   )IgG)  : (IgG(Immunoglobulin)(البروتین المناعي  ٢-٦-١
مـن البروتینـات ) %٨٠(ویكـون حـوالي ) Y( بحـرف أشـبه بروتینیة ذات شكل جزیئهوهو 

المناعیة في البالزما وهو البروتین المناعي الوحید الذي یعبر الحاجز المشیمي الى الجنین یلعـب 

 فـــي المناعـــة ضـــد مهـــم المـــضادة وهـــو األجـــسامدورًا رئیـــسًا فـــي الیـــة الـــدفاع عـــن الجـــسم بواســـطة 

ة البلعمـة للبكتریـا والتـي البكتریا كما انه یـشل فعالیـة الـسموم المذابـة ، ولـه قـدرة علـى تـسهیل عملیـ

  .تعرف بعملیة الطاهیة

   C3 المتمم ٣-٦-١
وهو واحد من بروتینات البالزما التي تتكون من سلسلة معقدة من عشرین بروتین ، فهـي 

وسیط اساسي في االستجابة لاللتهابات وتزید نفاذیة االوعیة الدمویة وله القدرة على احداث تحلل 

فـي عملیــة وقتـل الجـراثیم الـسالبة لــصبغة كـرام فـضًال عـن االشـتراك وسـات ر والفایللخالیـا والبكتریـا 

  .)٣٣-٣٠ ،٢٠٠٤النعیمي ،(تجلط الدم وحل اللیفین 

   البحثإجراءات -٣
  

   منهج البحث١-٣
  .تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة البحث  
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 ١٧٦

   عینة البحث٢-٣
طـــالب یمثلـــون الطریقـــة العمدیـــة باختیـــارهم العبـــین تـــم ) ٧(اشـــتملت عینـــة البحـــث علـــى   

یبـین مواصـفات ) ١ (الجـدول رقـم اختصاص كرة الید في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل و 
  .عینة البحث

  )١(الجدول رقم 
  یبین مواصفات عینة البحث

  المعالیم اإلحصائیة
  المتغیرات

  الوسط الحسابي
  -س

  االنحراف المعیاري
  ع±

  ١.١٥  ٢٤  )سنة(العمر 
  ١٣.٣٥  ٧١.٥٧  )كغم (نالوز

  ٥.٤٧  ١٧٦.٤٢  )سم (الطول
  
   األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث٣-٣
  ).١٤( سرنجات عدد -١
  .)١٤(لحفظ الدم عدد  قناني -٢
  .)١( عدد  محرار لقیاس درجة حرارة المحیط-٣
  . مادة معقمة وقطن-٤
  . جهاز فصل الدم -٥
  ).١(لصنع عدد یابانیة ا) Panasonic( حاسبة یدویة نوع -٦
٧- Pain Tube ٢٨( عدد.(  
  .مایكرولیتر) ٥(ماصة زجاجیة  -٨
  .مایكرولیتر) ١٠( ماصة زجاجیة -٩

  .ملم) ٠.١( جهاز عرض قابل لقیاس قطر حلقة الترسب متدرج -١٠
  . بیانیةأوراق -١١

  

   وسائل جمع البیانات ٤-٣
 محلـــق رقـــملمعلومـــات ، جمـــع المعلومـــات المتـــوفرة كوســـائل لجمـــع اتـــم اســـتخدام القیـــاس و   

)١.(  
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  المواد المستخدمة وطریقة القیاس ٥-٣
   جمع النماذج وتحضیرها١-٥-٣

 یتــرك الــدم لیتخثــر ثــم یــتم فــصله بواســطة جهــاز الطــرد یــتم ســحب الــدم الوریــديبعــد ان   
مـصل الـدم دورة في الدقیقة ، بعدها یتم الحـصول علـى ) ٩٠٠(دقیقة بسرعة ) ١٥(المركزي لمدة 

  م وتـــــــــم اســـــــــتخدام طریقـــــــــة ) ٨-٢(ویـــــــــتم تحـــــــــضینة لمـــــــــدة خمـــــــــسة ایـــــــــام عنـــــــــد درجـــــــــة حـــــــــرارة 
RID)( Radial Immunod iffusion Test Kit) ( المستخدمة لقیاس الكلوبیولینات المناعیـة

 قبــل وبعــد C3 والمــتمم IgG,IgA( ثــم تــم قیــاس ).Sanofi Pasteur ,1996 ,3(والمتممـات 
  ).المباراة

  دمة المواد المستخ٢-٥-٣
  . اندوبلیتس-١
  . قیاسي مصل -٢
  .مایكرولتیر) ٥( ماصة زجاجیة -٣
  .مایكر ولتیر) ١٠( ماصة زجاجیة -٤
  . سیرم للسیطرة -٥
  %)٨٥یحضر من اذابة ملح الطعام في الماء المقطر بنسبة ( سیالن -٦
  .ملم) ٠.١( جهاز عرض قابل لقیاس قطر حلقة الترسب متدرج -٧
  . اوراق بیانیة-٨
  نقاط التي راعاها الباحثان في تطبیق التجربةال ٦-٣

  .قیاس درجة حرارة المحیط* 
  .اإلحماء عملیة أجراء* 
الید في اثناء المنافسة خاصة فیما یتعلق بالزمن القانوني للمباراة ، تطبیق القانون الدولي لكرة * 

  .فسةوعدم اجراء أي عملیة تبدیل لكي نضمن تعرض جمیع عینة البحث لنفس جهد المنا

  
  
   سیر تجربة البحث٧-٣

  :تضمنت تجربة البحث مایاتي 

  االختبار القبلي. ١
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 ١٧٨

  :تضمن االختبار القبلي ما یاتي

  قیاس الطول* 

  قیاس الوزن* 

  )الراحة (اإلحماءسحب عینات من الدم قبل بدء عملیة * 

   عملیة سحب الدمأكمال المباراة بعد وأجراء اإلحماءثم تمت عملیة   
  لبعدي االختبار أ. ٢

  :من االختبار ألبعدي ضت    

  .سحب عینات من الدم * 

  .درجة مئویة) ٢٣-٢٠(وقد تمت هذه التجربة بدرجة حرارة محیط تراوحت ما بین   

   الوسائل اإلحصائیة٩-٣
  : الوسائل اإلحصائیة اآلتیةتاستخدم  

 .الوسط الحسابي * 

 .االنحراف المعیاري* 

)( .طةللعینات المرتب)  T- Test(اختبار * 
)(

)( 1

2

−

=

نن
مجح

  تشف

 

  اإلحصائیةوقد تم استخدام الحاسبة الیدویة في المعالجات 

  )١٩٩٦،١٠١التكریتي والعبیدي،(  

  
  

   عرض ومناقشة النتائج-٤
   في البالزما IgGالكلوبیولین  عرض ومناقشة نتائج ١-٤

  )٢ (الجدول رقم 
   في البالزماIgGالكلوبیولین المناعي  نتائج یبین 
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 ١٧٩

Mg/dl 

  المعالم
  اإلحصائیة

  االختبارات

الوسط الحسابي 
  -س

  االنحراف المعیاري
  )ت(قیمة   ع± 

  ٠.٥٣  ٧.٦٣  االختبار القبلي
  ٠.٥٦  ٧.٦١  االختبار البعدي

٠.٥٩١٦*  

  . ١.٩٤= یة الجدول رقم  قیمة ت ٦=  امام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطا * 
  :ما یاتي) ٢ (الجدول رقم  من یتبین

بین االختبارین ) IgG( في الكلوبیولین المناعي ٠.٠٥ ≤وجود فرق معنوي عند نسبة خطا 

فـي حـین كـان الوسـط ) ٧.٦٣mg/dl(القبلي والبعدي ، اذ ك ان الوس ط الح سابي لالختب ار القبل ي 
وتتفــــــق هــــــذه النتیجــــــة مــــــع مــــــا توصــــــل الیــــــه ) mg/dl ٧.٦١(الحــــــسابي لالختبــــــار البعــــــدي 

)Mackinnon 1996 (انخفـاض فـي الكلوبیـولین المنــاعي مــن ان IgG بعـد التمـرین ذو الــشدة 
  ).Mackinnon 1996,1-34( .القصوى

    في البالزماIgAالكلوبیولین المناعي  عرض نتائج ٢-٤
  )٣ (الجدول رقم 

   في البالزماIgAالكلوبیولین المناعي  نتائج یبین 
Mg/dl 

  المعالم
  اإلحصائیة

  االختبارات

الوسط الحسابي 
  -س

  النحراف المعیاريا
  )ت(قیمة   ع± 

  ٠.٦٤  ٧.٢٤  االختبار القبلي
  ٠.٥٨  ٧.٢١  االختبار البعدي

٢.٢٧٤٩*   

   ١.٩٤= یة الجدول رقم  قیمة ت ٦=  امام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطا * 
  :ما یاتي) ٣ (الجدول رقم  من یتبین

بین االختبارین ) IgA(لمناعي  في الكلوبیولین ا٠.٠٥ ≤وجود فرق معنوي عند نسبة خطا 

) ٧.٢٤mg/dl(القبلي والبعدي ولصالح االختبار القبلي ، اذ كان الوسط الحسابي لالختبار القبلي 
وتتفق هذه النتیجة مع ما توصل ) ٧.٢١mg/dl(في حین كان الوسط الحسابي لالختبار البعدي 

 ان هنــــــاك مــــــن)  Shephard,1997) (Mackinnon 1996) (Pedersen,1996(الیــــــه 
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 ١٨٠

ــــــــــــــــــــــــاعي  ــــــــــــــــــــــــولین المن ــــــــــــــــــــــــي الكلوبی ــــــــــــــــــــــــاض ف ــــــــــــــــــــــــشدیدIgAانخف   . بعــــــــــــــــــــــــد التمــــــــــــــــــــــــرین ال
)Shephard,1997, 973) (Mackinnon 1996, 1-34) (Pedersen,1996, 236-245(  
   في البالزما C3 المتمم  عرض نتائج٣-٤

  )٤ (الجدول رقم 
  في البالزماC3 المتمم  نتائج یبین 

Mg/dl 

  المعالم
  اإلحصائیة

  االختبارات

لوسط الحسابي ا
  -س

  االنحراف المعیاري
  )ت(قیمة   ع± 

  ٠.٣٥  ٥.٦٤  االختبار القبلي
  ٠.٣٧  ٥.٦٥  االختبار البعدي

١.٨٣٦٧   

  . ١.٩٤= یة الجدول رقم  قیمة ت ٦=  امام درجة حریة ٠.٠٥ ≤معنوي عند نسبة خطا * 
  :ما یاتي) ٤ (الجدول رقم  من یتبین

ب   ین االختب  ارین القبل   ي ) C3 (الم  تمم ف  ي ٠.٠٥ ≤ فــرق معنــوي عنــد نــسبة خطـــا دوجــالی

) Shephard,1997( هذه النتیجة مع ما توصل الیه قوال تتفوالبعدي ولصالح االختبار القبلي ، 
  )Shephard,1997,973( .من ان هناك زیادة في المتممات

  مناقشة النتائج ٥-٣
  : من نتائج البحث ما یاتي یتبین

  ) .IgA و IgG(یولینات المناعیة الیوجد تغییر في تركیز الكلوب *
  .C3الیوجد تغییر في تركیز المتمم المناعي * 

 تعــود الــى IgA وIgGویــرى الباحثــان ان ســبب االنخفــاض فــي الكلوبیولینــات المناعیــة   
ادى هــذا الجهــد الــى التــاثیر علــى تراكیــز ربمــا الجهــد المبــذول فــي المنافــسة فــي كــرة الیــد ، حیــث 

 علـى التـأثیرلثایروكسین والكـوریتزول فـي مجـرى الـدم االمـر الـذي ادى الـى هرمونات االبینفرین وا
 ، حیــث تــؤدي زیــادة تراكیــز هــذه الهرمونــات فــي الــدم IgA وIgGتراكیــز الكلوبیولینــات المناعیــة 

االصـابة  مقاومـةالى احداث انخفاض في تركیز هذه الكلوبیولینات االمر الذي یؤدي الـى ضـعف 
ي یمكن ان تهاجم الجسم ، وان مـایعزز مـا ذهـب الیـه الباحثـان مـن تفـسیر مـا بالبؤر االلتهابیة الت

  ) Shephard,1997) (Mackinnon 1996( الیـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــار
)Pedersen etal ,1996 ( ان زیادة هذه الهرمونات) االنبفرین والثایروكسین واالكوركبزول تؤدي

  ) IgG ,IgA(ات الفاعلیة ي الكلوبیولین انخفاض فأحداثالى 
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 ١٨١

)Shephard,1997,973) (Mackinnon1996,1-34) (Pedersen etal ,1996,236-245  (  
ــم یــتمكن الباحثــان مــن C3امــا فیمــا یتعلــق بــالمتمم     نفــسیر لعــدم تغیــره زیــادة او أیجــاد فل

نقــصان ویعتقـــد ان الـــسبب غیـــر معـــروف ، ویعتقـــد الباحثـــان ان ذلـــك ربمـــا یعـــود الـــى عـــدم وجـــود 
  .لهرمونیة والعصبیة والمتمماتعالقة بین االلیة ا

   االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١-٥
  ).IgA( لكرة الید انخفاضًا في الكلوبیولینات المناعیة یة المنافسة الریاضأحدثت. ١
  .C3 تؤثر المنافسة الریاضیة لكرة الید في المتمم لم. ٢
   التوصیات٢-٥
 تلـك  علـىكرة الیـدب للكشف عن اثر المنافسة ألخرىااجراء دراسة على مكونات الدم المناعیة . ١

  .المكونات
 علـــى أخـــرىریاضـــیة  للكـــشف عـــن اثـــر المنافـــسة الریاضـــیة فـــي فعالیـــات أخـــرىاجـــراء دراســـة . ٢

  .مكونات الدم المناعیة
اجـــراء فحوصـــات دوریـــة لمكونـــات الـــدم المناعیـــة للریاضـــین فـــي مختلـــف الفعالیـــات الریاضـــیة . ٣

  .هاز المناعي لدیهم واتخاذ التدابیر الوقائیة عند الضرورةللوقوف على حالة الج
  المصادر العربیة واألجنبیة 

 فــي اإلحــصائیةالتطبیقــات ) : ١٩٩٦(التكریتــي ، ودیــع یاســین والعبیــدي ، حــسن محمــد عبــد  .١
  .بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل

اثــر ظــاهرة الحمــل الزائــد ودرجتــي الحــرارة المرتفعــة ) : ٢٠٠٤( ، نــشوان ابــراهیم عبــداهللا ألنعیمــي .٢
والطبیعیــة فــي بعــض متغیــرات الجهــاز المنــاعي ، اطروحــة دكتــوراه غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة 
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